
ROMANIA 
          JUDETUL BISTRITA NASAUD 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PARVA 
 
               P R O C E S    V E R B A L 
  
 Incheiatastazi 23.04.2012 cuocaziasedinteiextraordinare a Consiliului local al comunei Parva, 
convocataprinDispozitiaprimaruluicomunei Parva nr.26/20.04.2012, urmarenecesitatiiadoptarii a 
uneihotarariinitiate de d-nul primar GheorgheStelian. 
 La sedinta participa, conformregistrului de prezenta,pecaresecretarul o prezintapresedintelui 
de sedinta, un numar de 11 consilieridintotalul de 11 in functie. 
 D-nulOrdaceSimion-presedintele de sedintasupune la votprocesul verbal de la 
sedintaanterioara.Consilieriianalizeaza si aprobaprocesul verbal cuvotul a 11 consilieri “pentru”.  
 D-nulpresedinte de sedinta, OrdaceSimionprezinta si supune la voturmatoarea: 
      
    O R D I N E    D E   Z I: 
 

 1.Hotarare(proiect) privindsolicitareaprelungiriiScrisorii de Garantie de la Fondul de 
Garantare a CredituluiRural,inconformitatecuprevederile OUG 79/2009 
pentrurealizareainvestitiei:”Dezvoltarelocala in comuna Parva,judetulBistrita-Nasaud. 

    Initiator:GheorgheStelian-Primarulcomunei Parva. 
 
 Nemai fiind alte propuneri la ordinea de zi, este aprobata cu votul a 11 consilieri “pentru” 
din totalul de 11 prezenti. 
 Se da cuvantul d-nului Primar Gheorghe Stelian care prezinta si motiveazaHotararea (proiect) 
privindsolicitareaprelungiriiScrisorii de Garantie de la Fondul de Garantare a 
CredituluiRural,inconformitatecuprevederile OUG 79/2009 pentrurealizareainvestitiei:”Dezvoltarelocala in 
comuna Parva,judetulBistrita-Nasaud. 

Se trece la discutii: 
1.D-nul Singiorzan I.Vasile-consilier intreaba; La ce se refera prelungirea garantiei si pentru 

ce perioada? La obiectivul Sistem de canalizare cat este executat? 
D-nul Primar Gheorghe Stelian,explica ca; garantia se refera la garantia lucrarilor si 

decontarilor neexecutate iar termenul este de 5 luni. Referitor la sistemul de canalizare arata ca; 
statia de epurare este facuta in procent de 90% si la canalizare mai este de sapat aproximativ 800-
1000 ml. (Valea Paltinului,Runc si Corn). 

D-nul Singiorzan I.Vasile mai intreaba daca lucrarile se incadreaza in acest termen de 5 luni?
 D-nul Primar Gheorghe Stelian raspunde ca da, lucrarile o sa fie cam 2 luni,doar se poate sa 
vina Satu Mare si sa-i puna sa refaca anumite lucrari. 

2.D-nul Ordace Simion-consilier,intreaba; unde este constructorul, de ce nu vine la fata 
locului? Lucrarile nu sunt efectuate bine,calitatea lucrarii la drumuri este haotica. 

D-nul Primar Gheorghe Stelian-arata faptul ca; situatia lucrarilor la drumuri este 
vizibila,drumul judetean trebuie cunoscut ca nu este in administrarea comunei Parva si este in 
administrarea Consiliului Judetean Bistrita-Nasaud.S-a facut interventie la Consiliul judetean si 
sunt promisiuni ca se va realiza drumul in cel mai scurt timp. 

D-nul Ordace Simion arata faptul ca; constructorul care strica are obligatia sa refaca inapoi 
tot ce s-a spart. 

APV-ul de la Bancu s-a facut cu valoarea incasata? 
D-nul Primar arata faptul ca s-a facut nota catre constructor cu privire la remedierile ce 

trebuie facute,s-a si discutat si in zilele urmatoare vor incepe lucru. 
3.D-nul Strugari Ioan-consilier, arata faptul ca; in acest moment nu mai avem ce face decat sa 

dam drumul la hotarare si sa mearga mai departe pentru a nu intra in penalitati. Desi lucrarile care 
s-au executat nu sunt de buna calitate este necesar ca sa adoptam aceasta hotarare pentru ca 
lucrarile sa se termine in termen de 5 luni. 



Se supune la votHotararea(proiect) privindsolicitareaprelungiriiScrisorii de Garantie de la Fondul 
de Garantare a CredituluiRural,inconformitatecuprevederile OUG 79/2009 
pentrurealizareainvestitiei:”Dezvoltarelocala in comuna Parva,judetulBistrita-Nasaud.   
 Consiliul local analizeaza si aproba, adoptand hotararea nr.  10, cu votul a 11 consilieri 
“pentru” din totalul de 11 prezenti. 

Presedintele de sedinta, domnul Finegari I. Ioan, constata ca nu mai sunt alte discutii la 
sedinta si declara inchisa sedintaconsiliului local dreptpentrucare s-a incheiatprezentulproces verbal 
in 3 exemplaredincareunul se va comunica cuInstitutiaPrefectului, judetulBistrita-Nasaud, unul se 
va afisa la Avizierul de pe holulPrimarieicomunei Parva, unul va fi pe Site-ulwww.primariaparva.ro 
iarunul se va arhiva la dosarul de sedinta. 
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